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سوق البالة 

مشغل صيانة 

مركز تصنيع السما د

التنظيف الطبيعي

النقل بالطرق المائية 
الداخلية

منطقة عالية الخطورة

موقع قطع األشجار 

 مناجم /كسارات /
مرامل

 موقع تشجير / إعادة 
تأهيل

طريق مظللة باالشجار

متجر محلي

إيجار موسمي

بيوت مبنية على 
الطريقة التقليدية

الموقع للحد من 
استخدام الورق

الحافلة

القيادة خطيرة

موقع طبيعي مهّدد

المنشآت النووية 
وتخزين النفايات 

من مكان

موقع تأهيل مستقبلي 

موقع تخطيط المساحة 
الخضراء

 متجر بيئية

إعادة استعمال

سطوح خضراء

الحفاظ على الطاقة

النقل العام الحظرى

موقف السيارات 
P+R ترحيل 

اإلطارات

موقع ضعيف

منشآت النفط / الغاز

تخطيط بيئي 

مؤسسة بيئية  

إعادة تدوير 

عمار بيئي 

الموارد لخفض 
انبعاثات غازات 

الدفيئة

ممكن لي كرا سي 
متحركة

السيارات بالوقود 
البديل

المركز   النفايات

مطار

معلم جيولوجي

بضائع بيئية

مرجع للسياحة البيئية 

الطاقة الحرارية 
األرضية

التكنولوجيا البيئية

منطقة المشاة

موقع الملوثة

مصادر ضجيج غير 
صحية

 ممر ايكولوجي

زراعة وبضائع 
عضوية 

مؤسسة إجتماعية 

اعادة استعمال المياه

موقع البحوث العلمية

مرآب للدراجات

مكب نفايات

موقع غير صحي

مصادر لمياه الشفة

زراعة بيئية

مؤسسة مسؤولة 

مولدات للطاقة المائية

مسار للدراجات)على  
اليمين(

مصدر تلوث مائي

 موقع مهجور 

مستنقع

مطعم

التجارة العادلة 

مولدات للطاقة 
الهوائية

مصدر تلوث هوائي

منطقة الكوارث

جسم مائي

 السوق المحلي / 
المزارعين

مولدات للطاقة 
الشمسية

ممرات دراجات 
هوائية 

مصدر تلوث 
بصري

منطقة متأثرة بالتغير 
المناخي

منتزه على ضفاف 
المياه
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خريطة الخضراء ® هي عالمة تجارية مسجلة وخدمة  شركة 
نظام  خريطة الخضراء

تفكير عالمي، لخريطة محلية!
يدعم نظام خرائط الخضراء في المشاركة الشاملة في التنمية المجتمعية المستدامة في جميع أنحاء 
العالم و ذلك باستخدام رموز الخرائط كوسيلة عالمية . يتم تطبيقها على جميع خرائط الخضراء، 

وهذا النظام المعترف به عالميا يربط المجتمعات المحلية لمواقع وطرق والموارد متنوعة.
GreenMap.org

®

االقتصاد بيئى

التصميم و التكنولوجيا

التنقل

التحديات  و المخاطر

المياه و األرض
طبيعة

المعيشة المستدامة

النسخة رقم 3 لرموز  خريطةالخضراء
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أماكن مميزة لمشاهدة 
الطيور والحياة البرية

حزام نزوح الطيور

اماكن لمشاهدة النجوم

موقع تاريخي

نصب تذكاري

لقياس التلوث

موقع تاريخي

موقع حرية التعبير

مكان العبادة

معلم مميز 

موقع مشاهدة 
الحشرات

مزرعة حيوانات

متنزه للتزلج

 مشاهد غروب/ 
شروق الشمس

نمط حياة تقليدي

موارد بديلة صحية

نقاطة  واي فاي 
مجانية

موقع

مكتب  إقتراع

مدرسة

منطقة عسكرية

مدينة الصفيح

فيرخلا قاروأ

موطن محمي / 
مؤهل 

بركة بط

البواخر 

 مشاهد مميزة 

مركز/  مشغل 
حرفي

مركز روحي

الشهادات 

بنك الطعام

مستشفى/ 
مستوصف

سجن

تمدد سكني سلبي

عيبرلا روهز

مركز حماية الحياة 
البرية /  حديقة 

حيوانات

نشاطات رياضية 
نهرية

مخيمات بيئية 

ساحة ديوان البلدة 

موقع صالح للكبار 
السّن

مركز للشؤون 

مركز للبلدية أو 
مراكز حكومية

دورات مياه عامة

مستدام

موقع مفرز
 للزرع الجماعي

يئام نطوم

مسبح

أماكن تزلج ونشاطات 
رياضية على ثلج

الموسيقية

متاحة

خبير بيئي

المحرقة

مطعم/مقهى

حدائق عامة

يلحاسل نطوم

دروب

المسرح

مركز اجتماعي

مكتبة عامة

موقع تطوعي

النفايات النووية

نبتات موطنية

موطن برمائي

مركز الفنون

حّي مختلط 

جمعية / مؤسسة مهمة

النفايات الصلبة

مدافن

ةزيمم ةرجش 

يئامرب نطوم

ساحة عامة 

متحف

حّي ذو طابع تراثي

تعليم بيئي

نوادي وجمعيات بيئية

إنتاج الطاقة

ةماع شارحاو تاباغ

مهم نطوم

منتزه

موقع ثقافي

موقع أثري

جمعيات أهلية 

محطة تركر المياه 

 ةفدهتسم يضارأ
 قيلستلل

 ةعيرس لوتش
 ددجتلاو رثاكتلا

Green Map

النباتات

الحيوانات

أنشطة في الهواء الطلق

حرف الثقافية
المجتمع  و الثقافة 

معلومات االيكولوجية 

العدالة واال نشطة

األشغال العامة ومعالم

رموزالخريطةالخضراء  حقوق الطبع والنشر 
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